
 

 

15. februar 2017 
Side 1 af 4 

Referat fra møde i SCVA – mobilitetsgruppen møde 4 
 
 

1. Navnerunde og velkommen til nye deltagere v/Erik Jespersen 
2. Referat fra sidste møde (vedlagt) v/Erik Jespersen 
3. Orientering om dialogmøde 1. februar i Odense v/Susanne Krawack 
4. Oplæg og drøftelse:  

a. Konklusioner fra rapport  fra Movia v/Anette Enemark 
b. Pilot til storskala v/Lise eller Michael, Siemens 
c. Analyser på brugersiden v/Trine Plambech, Alexandra 

5. Kravsspecifikation til fremtidigt udbudsmateriale v/Susanne Krawack 
6. Roadmap (følger) v/Susanne Krawack 
7. Næste møde – forslag om ’besøgsrunde’ 

-      Odense medio marts 
-‐ Aarhus medio maj 
-‐ København efter sommerferien 

Ad 1) Navnerunde 
Nye deltagere: Dea Seeberg fra Odense Kommune, Sophia Grane fra 
CLEAN 

 
Ad 2) Referat fra sidste møde 
Der var ingen kommentarer til referat. 
 

Ad 3) Dialogmøde i forgårs i Odense v/Susanne Krawack 

SK orienterede. Mødet var tænkt som en afsøgning af, hvem der arbejder 
med MaaS eller Maas-lignende tiltag. Der var 33 deltagere i alt, herunder 
Aalborg Kommune, som jo er nævnt i regeringsgrundlaget.  

Konklusion: Ingen andre er ordenligt i gang, men stor interesse. FDM var 
også interesserede. De befinder sig i en proces, hvor de skal gentænke 
deres eksistensgrundlag. 
 
Udkommet blev, at der blev etableret et forum for de, som havde intentioner 
om at sætte et Maas-projekt i gang. Og så dele generel information via net-
værket. Næste møde bliver hos Movia i marts måned. Der er ligeledes etab-
leret en LinkedIn gruppe (https://www.linkedin.com/groups/13513046 - for-
drer invitation). På mødet drøftedes forskellige temaer: Roller, pilotprojekter, 
kravsspecifikation osv. God dag. 
 

Ad 4) Oplæg og drøftelse 

a) Konklusioner fra MOVIA-rapport v/Anette Enemark (der henvises til 
vedlagte plancher) 
Der er foretaget en markedsundersøgelse. Ambitiøs tidsplan, som er 
bundet op på ITS World Congress i 2018. Interessen er stor. Alle ak-
tører synes, at det giver mening blandt de forskellige aktører (bybi-
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ler, bycykler, taxi, kommuner, kollektiv trafikselskaber). 15 positive 
svar - konsulenter, der ville tilbyde, der assistance. Hverken Google 
eller Maas Global valgte at svare. MG mener, at det ska være en ren 
markedsorienteret løsning. Google tilkendegav interesse, men at de 
måske var på vej med noget. Men ville ikke dele. Der er ikke fulgt op 
siden hen. Ift. Google, så er deres data relevante generelt.  
Screeningens resultatet var lidt magert.  
 
3 modeller: 
1. Ren markedsdrevet adgangsmodel, hvor en privat aktør udvikler 
og driver maas. Der var et par stykker 
2. Udbudsmodellen. Hvor en offentlig instans og/eller kollektiv trafik 
aktører ejer maas 
3. Kombinationsmodellen. En offentlig finansieret platform med pri-
vate aktører som service provider gennem adgang til videresalg af 
billetter 
 
Det interessante for Movia er ansvar og rollefordeling, hvilket er uaf-
hængig af udbudsmodellen.  
 
Det blev drøftet, at der var forskelle mellem by og landdistrikter, og 
at der var behov for pilotprojekter begge steder. Det er vigtigt i pilot-
fasen at få set på nogle af de mere tricky aktører (bilisterne). Og det 
kan blive nødvendigt at indtænke både ’stok’ og ’gulerod’. 
 

b) Pilot til storskala v/Michael Stevns (oplæg vedhæftet) 
MS gennemgik overvejelserne. Der henvises til slides. 
 
Der var følgende kommentarer:  
- Det blev påpeget, at sundhed, demokratisk sikring, bedre udnyttel-
se af infrastruktur, bedre udnyttelse af taxier og bybilers kapacitet 
mangler. 
- Der er et stort potentiale i den ’lukkede kørsel’ (sygetransport, sko-
lekørsel, genoptræning mv), 
- Det er vigtigt at tænke på 1 km motorvej koster 1 mia. Der er behov 
for at tænke skævt og på tværs. Udfordringen ligger i at få overbe-
vist folk.  
- Selv et lille effektivitetsløfte vil kunne give et råderum, som kan fi-
nansiere en del.  
 

c) Analyser på brugersiden v/Trine Plambech (oplæg vedhæftet) 
 
Der var følgende kommentarer:  
-‐ Kan vi få folk til at gøre noget andet? Nudge? Shape adfærd? – 

det er måske ikke vejen frem. Der tænkes mere i at se på prak-



 

 

15. februar 2017 
Side 3 af 4 

tikken. Hvilket liv der leves og så se på, hvad de kunne have 
brug for i stedet.  

-‐ Et estimat på omkostninger for en sådan undersøgelse vil af-
hænge bl.a. af, hvor den skal gennemføres (del eller dele af 
landet). Er det first movers, der skal i fokus? Det er dog vurde-
ringen, at der kunne strikkes et design, som kunne danne grund-
lag for værdifuld viden for en overkommelig sum.  

-‐ Det skal også overvejes, hvorledes folk præsenteres for den helt 
nye løsningsmodel, som maas ville være for deres behov. 

En evt. runde to kunne være nogle mock ups, hvor vi ’leger’, at vi er i 
den nye fremtid. Lave et set up, hvor vi kan spørge brugerne ud fra 
konkrete observationer.  
 
Der var enighed om, at der var tale om spændende inputs til maas-
drøftelserne, og at man vil vende tilbage til dette aspekt.  
 

Ad 5) Kravsspecifikation til fremtidigt udbudsmateriale v/Susanne 
Krawack (oplæg vedhæftet) 
 
SK gennemgik de overvejelser, som hun har gjort.  
 
Der var følgende kommentarer: 
-‐ Det er vigtigt at finde ud af, hvor grænserne går. Hvor meget skal de 

belønnes/piskes? 
-‐ Tænke sammen med andre services: parkering, rabat til tivoli, fitness 

center, pakkelevering og lign. 
-‐ Sikre, at man får synliggjort alle relevante info via app’en – fke.s at alle i 

en samkørsel kan få fradraget.  
-‐ Sophia fra CLEAN oplyste, at der erfaringer hos CLEAN, der er spidse 

på, hvorledes udbud kan skrues sammen. Disse skal bringes i spil. Kun-
ne være konkurrencepræget dialog. Eller en ny udbudsform, der hedder 
innovationspartnerskab. 

-‐ Det er vigtigt, at kravene ikke bliver så snærende, at det dræber innova-
tionen.  

-‐ Det skal afklares, om innovationen skal ske hos virksomhederne, eller 
om det skal det være inden for et på forhånd afgrænset felt.  

-‐ Fokus bør være på, hvad det er vi vil opnå. Vende den om. Hvad er 
udfordringerne og hvad er barriererne? Grundig kortlægning.  

 
Det blev aftalt, at der på næste møde som hovedpunkt sorteres i nice to 
have og need to have.   

 
Ad 6) Roadmap  
Skydes til næste møde 
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Ad 7) Næste møde 
Det blev aftalt, at næste møde lægges 10. marts. Mødested: Odense. Der 
udsendes mødeindbydelse via kalender.. 
 
/hs 


